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Ünite 1: Temel Kavramlar ve Kurumlar ile Mevzuat

Temel Kavramlar Tıp İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltil-
mesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları tedavi etme ile hastalık ve yaralanma-
lardan korumaya çalışmaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan
bilimsel disiplinlerin genel adıdır.

Sağlık Kişinin bedensel, duygusal, zihinsel ve toplumsal bakımdan çevresiyle uyum içerisinde
işlev görebilme yeteneğine sahip olması, bedensel ve/veya ruhsal yapıda herhangi bir sakat-
lığın, işlev bozukluğunun olmaması anlamına gelmektedir.

Hukuk Arapça “hak” kelimesinin çoğulu olup, “haklar” anlamına gelmektedir.

Hak ise, hukuk düzeni tarafından tanınan ve korunan, yararlanılması kişilerin iradelerine bağ-
lanan menfaatler ve yetkilerdir.

Sağlık Hukuku Çok geniş bir kavram olduğu belirtilerek daha sınırlı (hekim hukuku, ilaç huku-
ku ve medikal hukuk alanlarını kapsayan) çalışmaları ifade etmek üzere tıp hukuku teriminin
kullanılmasının daha isabetli olacağı ifade edilmektedir. Tıp hukuku, sağlık personelinin hak
ve yükümlülüklerini, yasal sorumluluğunu, hasta haklarını, ilaç hukukunu ve medikal hukuk
konularını kapsayan bir hukuk dalıdır.

Hekim Doktor terimi ile aynı anlamdadır ve Arapçadan gelir. Latince “öğretmen” anlamına
gelen doktor kelimesi, “İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla
tedavi eden kimse, hekim, tabip” anlamlarına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçin-
de Hekimlik Mesleğinin İcrası İçin Aranan Şartlar Tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şart-
tır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (RG., 2.11.2011, S.28103) ile değiştirilmeden önce, hekim olmak için Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı da olmak gerekiyordu; söz konusu kararnameyle bu şart ortadan kal-
dırılmıştır.  Yabancı ülkelerde tıp fakültesi diploması almış Türk hekimlerin, diplomalarının
denkliğinin sağlanması durumunda Türkiye’de mesleklerini yapabilmeleri mümkündür. He-
kimlik yapabilmeleri için diplomanın Sağlık Bakanlığı’nca tasdik ve tescili gerekmektedir.

Hasta Farsça bir kelime olan hasta kelimesi, Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin b
bendine göre, “sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimse” olarak tanımlan-
mıştır. Hasta haklarına ilişkin Amsterdam Bildirisi’nde de “sağlıklı veya hasta olarak sağlık
hizmeti kullananlar” hasta kabul edilmektedir. Bu yüzden, hangi nedenle olursa olsun sağlık
hizmeti talebinde bulunan kişinin hasta olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Hastalık “Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu,
rahatsızlık, ruh sağlığının bozulması durumu” hastalık olarak ifade edilir. Tedavi Hastalıklar-
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dan korunma tedbirlerini, hastalıkları belirlemeye yönelik teşhisi, hastalığın iyileştirilmesi,
hafifletilmesi veya ortadan kaldırılması ile hastalıktan sonraki bakımı da kapsayan sürece
Arapça “Deva” kelimesinden türetilen tedavi denilmektedir.

Temel Kurumlar

Sağlık hukukundaki temel kurumlar, sadece aşağıda belirtilenlerden ibaret değildir. En önem-
lileri: Sağlık Bakanlığı Ülkenin sağlık sorunlarıyla uğraşmak, kanunlarla verilen görevleri yerine
getirmek ve halka bu konularla gerekli hizmeti sağlamak amacıyla 1936 yılında 3017 sayılı
“Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu’yla kurulan Sağlık Bakanlı-
ğı, daha sonra 1983 yılında 181 sayılı “Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname” (RG. 14.12.1983, S.18251) ile yeniden düzenlenmiştir. Sağlık
Bakanlığının Görevleri 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre Sağlık
Bakanlığı’nın görevi, herkesin bedeni, zihni ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali içinde haya-
tını sürdürmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı,
a. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi,
b. Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
c. Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi,
d. Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi,
e. Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi
maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbi cihaz-
ların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belir-
lenmesi,
f. İnsan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan
gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini
gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanma-
sı,
g. Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının
ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili olarak sağlık sistemini yönetir ve poli-
tikaları belirler.

Sağlık Bakanlığı Teşkilatı Sağlık Bakanlığı Teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı ve bağlı
kuruluşlardan meydana gelmektedir. (S:9 Şekil:1.1) deki tabloda teşkilatın yapısı incelenebi-
lir. Tabip Odaları 6023 sayılı Türk Tabipleri Kanunu’na göre (RG. 31.1.1953, S.8323) göre, sı-
nırları içinde tabip odalarına kayıtlı en az yüz tabip bulunan her ilde tabip odası bulunur.

Tabip Odaları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı’ndan oluşur. Türk Tabipler
Birliği 6023 sayılı Türk Tabipleri Kanunu’na göre, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve
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dayanışmayı, meslek gruplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kuru-
mu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.
Türk Tabipleri Birliği’nin Görevleri Türk Tabipleri Birliği içerisinde yer alan her birimin görev-
leri ve çalışma şekilleri, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 42 ve devamı maddele-
rinde düzenlenmiştir.

Bu maddelere göre, Türk Tabipleri Birliği şu görevleri yerine getirir:
a. Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini
korumaya ve geliştirmeye çalışmak,
b. Üyelerinin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve  Devletin
menfaatiyle en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak,
c. Halkın sağlığını korumaya, üyelerini belirli bir refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları
bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hü-
kümlerinin uygulanmasında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her
türlü iş dağılımının adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak,
d. Halk sağlığı ve tıp meslekleriyle ilgili konular için resmî makamlarla karşılıklı  işbirliği yap-
mak,
e. Halk sağlığını ve tıp mesleğini ilgilendiren işlerde resmî makamlardan yardım sağlamak.

Yüksek Sağlık Şurası:

Yüksek Sağlık Şurası, sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adli
konularda mahkemelere görüş vermek ve idari soruşturmacılar ve uzlaşma komisyonları için
bilirkişi listesi belirlemek üzere on beş üyeden oluşur. Şura yılda dört kere, en az sekiz üyenin
katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alırken, oylamalarda çekimser oy kullanılmaz.

Adli Tıp Kurumu:

Adalet islerinde bilirkişilik yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimi vermek, adli
tıp ve adli bilimler alanında bilimsel toplantılar düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim prog-
ramları uygulamak amacıyla kurulan Adli Tıp Kurumu Adalet Bakanlığına bağlı olmasına rağ-
men, görev alanı gereği sağlık hizmetleriyle de doğrudan ve yakından ilişkilidir.  Adli Tıp Ku-
rumunun Görevleri 2659 sayılı (RG. 20.4.1982, S.17670)
Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 2. maddesine göre Adli Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:
a. Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda
bilimsel ve teknik görüş̧ bildirmek,
b. Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimi vermek,
c. Adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, kon-
ferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eği m programları uygulamak ve ilgili
kurum, kuruluş̧ ve kurulların hazırlayacakları adli pla ilgili eği m programlarının yapılmasına
ve yürütülmesine yardımcı olmak,
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d. Adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Kuruluşları:

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Dev-
redilmesine Dair Kanun’a (RG.19.1.2005, S.25705) göre, kamu kurum ve kuruluşlarına (ba-
kanlıklara, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları-
na) ait tüm sağlık birimleri (hastane, doğumevi, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, sağlık
ocak ve merkezleri) Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş, yönetim ve sorumluluk Sağlık Bakanlı-
ğı’na geçmiştir.

Özel Hastaneler:

Bunlar, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu (RG.5.6.1933, S.2419) çerçevesinde faaliyette
bulunan özel sağlık kuruluşlarıdır.  Özel hastaneler Sağlık Bakanlığının izniyle kurulmaktadır.
Özel hastanelerde kural olarak her türlü hastanın tedavisi gerçekleştirilmekle birlikte,

Özel Hastaneler Tüzüğü’nün 31. maddesinde, Devlet Hastanelerine gönderilmeleri gereken
aşağıdaki hastaların özel hastanelere kabul edilemeyecekleri düzenlenmiştir:
a. Suçu işledikleri zaman bilinçlerini ya da hareket serbestilerini tamamen kaldıracak biçimde
akıl hastalığına tutulmuş bulunmaları sebebiyle mahkemece, korunmalarına ve tedavi altına
alınmalarına karar verilmiş olan hastalar,
b. Akıl ya da ruh hastalığından dolayı mahkemelerce hastanelerde tıbbi gözlem altına alınma-
sına gerek görülenler,
c. Zehirli ya da uyuşturucu madde alışkanlığından dolayı hastanelerde tedavilerine mahkeme-
lerce karar verilenler,
d. Bir suç işleyip de akıl hastalıklarından birine tutulmuş̧ olan ya da bu hastalıklardan birine
tutulduğu öne sürülen ve mahkemelerce haklarında henüz karar verilmemiş olan kişiler.
Yönetmeliğe göre, özel hastanelerin temel özellikleri şunlardır:
a) Özel hastaneler, bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel stan-
dartlarını haiz olmak kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak bir veya birden
fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verir.
b) Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunur. Ancak atıl kapasi-
teye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre
planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve İstihdam Komisyonunun
görüşü alınarak ellinin altında olmamak kaydıyla yüz yatağın altında özel hastane açılmasına
izin verilebilir.
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Ayakta Teşhis ve Tedavi Verilen Sağlık Kuruluşları:

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (RG. 15.2.2008,
S.26788) hükümlerine göre, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti verilen özel sağlık kuruluşları; tıp
merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar, müessese ve muayenehanelerdir.
A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birim-
leri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve Yönetmelikle belirlenen asgari
şartları taşıyan;
B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafından müştereken işletilebilen sağlık kuruluşudur. Po-
liklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunur.

Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen
açılan, bu Yönetmelik’le belirlenen asgari şartları taşıyan ve bu Yönetmelik’te tanımlanan
tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur.  Laboratuvar, 992 sayılı Kanun kapsamında
tıbbi tahlil işlemi yapar. Müessese ise, 3153 sayılı Kanun kapsamında görüntüleme ve/veya
radyoterapi, nükleer tıp, fizik tedavi gibi muayene, tanı ve/veya tedavi hizmeti sunar.

Diğer Sağlık Kurum ve Kuruluşları Sağlıkla ilgili olan ya da sağlık hizmeti veren diğer kuruluş-
lardan bazıları şunlardır:
Tıpta Uzmanlık Kurulu,
Sağlık Meslekleri Kurulu,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşları, aku-
punktur tedavisi uygulayan sağlık kuruluşları, genetik hastalıklar tanı merkezleri, hiperbarik
oksijen tedavisi uygulayan sağlık kuruluşları, güzellik ve estetik merkezleri, üremeye yardımcı
tedavi merkezleri, diyaliz merkezleri, kanser kayıt teşhis ve tarama merkezleri, radyoloji rad-
yum ve elektrikle tedavi merkezleri, kaplıcalar ve içmeler.

Mevzuat:

Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına yürürlükteki
hukuk (pozitif hukuk, müspet hukuk, mevzu hukuk), yazılı nitelikteki bu kuralların tamamına
da mevzuat denilmektedir.

Anayasa Anayasa, Devletin temel yapısını, kuruluşunu, yönetim biçimini, Devlet’in temel
organlarını, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzen-
ler. Anayasamızın 11. maddesine göre, Anayasa hükümleri yasama, yürütme, yargı organları-
nı, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.  Anayasa-
nın “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlığını taşıyan 56. maddesinde de “Herkes,
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sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. -Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. - Devlet, herkesin
hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasar-
ruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden plan-
layıp hizmet vermesini düzenler. -Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve
sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. -Sağlık hizmetlerinin
yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.” hükmü yer
almaktadır.

Milletlerarası Antlaşmalar:

Anayasamızın 90. maddesinde milletlerarası antlaşmalar konusu düzenlenmiştir. Söz konusu
hükme göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla ya-
pılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla
uygun bulmasına bağlıdır. Sağlık alanında da iç hukukumuzun bir parçası hâline gelmiş birçok
milletlerarası antlaşma bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir:
• İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
• Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması-
na Dair Sözleşme
• İşkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza ve Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa
Sözleşmesi Kanunlar

Kanunlar:

Yetkili yasama organı (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından Anayasa’da öngörülen usul
ve şekillerde (AY.m.88 vd.) kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ge-
nel, soyut ve sürekli nitelikte yazılı hukuk kurallarıdır.  Sağlıkla ilgili konularda doğrudan dü-
zenleme getiren ve sağlık hizmetlerinde temel ilkeleri oluşturan veya doğrudan ya da dolaylı
olarak sağlık konularını düzenleyen özel nitelikte birçok kanun ve kanun hükmünde kararna-
me mevcuttur. Bunlardan bazıları (S:18-19)’da görülebilir.

Tüzükler:

Tüzükler, Bakanlar Kurulunca kanunların uygulanma esaslarını ve uygulama aşamasına ilişkin
detayları göstermek ve kanunun emrettiği diğer hususları düzenlemek üzere Danıştay’ın in-
celemesinden geçirilerek Cumhurbaşkanı’nın imzasından sonra kanunlar gibi Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe konulan yazılı hukuk kaynaklarıdır (AY. m.115).
Sağlık alanında önem taşıyan bazı tüzükler aşağıda gösterilmiştir:
• İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Nizamnamesi
• Özel Hastaneler Tüzüğü
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• Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük
• Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğü
• Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
• Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü
• Uluslararası Sağlık Tüzüğü Yönetmelikler Başbakanlığın, bakanlıkların ve kamu tüzel kişileri-
nin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üze-
re Anayasa’nın 124. maddesi uyarınca yürürlüğe koydukları yazılı hukuk kurallarıdır.  Sağlık
alanındaki önemli bazı yönetmelikler (S:20-21)’de, Sağlık Hukuku Mevzuatının yapısı ise (S:21
Şekil:1.2)’de görülebilir.

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize gön-
deriyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/saglik-hukuku-ady212u?search=huk120u
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